
36. zasadanie Mestského zastupiteľstva Sliač 

K bodu č. 6: Rozpočtové opatrenia 

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Martina Palčovičová, ekonomický úsek  

Materiál predkladá na MsZ: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

 

Dôvodová správa: Na schválenie predkladáme nasledovné použitie rezervného fondu 

a rozpočtové opatrenie: 

 

1. RO 12/2022: 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 upravuje príjmy nasledovne: 

Názov Zdroj EK Zmena Komentár 

Príjmové finančné operácie – rezervný fond 46 454 37 141,27 Zapojenie príjmov – rezervný fond 

 

Rozpočtové opatrenie 12/2022 upravuje výdavky nasledovne: 

Program Názov Zdroj EK FK Zmena Komentár 

6.1. 
Opravy chodníkov a mestských 

komunikácií 
46 630 0451 2 141,27 

zaradenie výdavku do 

rozpočtu - vyhlásenie 

havarijného stavu Uzn. č. 

739/2022 - oprava 

prepadnutej vozovky ul. 

Gorkého v dôsledku 

poškodenia miestnej 

komunikácie pri dažďovej 

vpusti 

3.5. 
Prevádzka a údržba majetku 

mesta 
46 630 0660 35 000,00 

zaradenie výdavku do 

rozpočtu - vyhlásenie 

havarijného stavu Uzn. č. 
739/2022 - oprava 

kanalizácie ul. B. Nemcovej 

v úseku od hotela Hron po 

ul. Železničnú  

 

Rozpočtovým opatrením č. 12/2022 sa zaraďujú výdavky na schválený vyhlásený havarijný stav 

uznesením č. 739/2022 z 08.09.2022 a upresňujú sa položky čerpania – priložený súpis 

vykonaných práce – oprava vozovky ul. Gorkého a navýšenie ceny oprava kanalizácie ul. B. 

Nemcovej z dôvodu vyššieho rozsahu prác.  

Celkové príjmy spolu v rozpočte pred zmenami    7 753 607,68 € 

Zmeny na základe  RO 12/2022             37 141,27 €  

Konečný zostatok príjmov v celkovom  

rozpočte po schválených úpravách:     7 790 748,95 € 
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Celkové výdavky spolu v rozpočte pred zmenami   7 735 465,43 € 

Zmeny na základe  RO 11/2022           37 141,27 €  

Konečný zostatok výdavkov v celkovom 

rozpočte po schválených úpravách:     7 772 606,70 € 

 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami                             + 18 142,25 € 

  

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

 

a) Použitie rezervného fondu vo výške    37 141,27 € 

 

 

 

b) Rozpočtové opatrenie 12/2022 v rozsahu podľa Prílohy. 
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